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Hvad betyder fauna?
Fauna er det samme som dyreverden. En faunaliste er 
en oversigt over dyr. Svenskeren Carl von Linné brugte 
ordet første gang, da han i 1746 udgav værket Fauna 
Suedica (Sveriges fauna). Ordet stammer fra latin, hvor 
Fauna var gudinde for fertilitet og jorden.

Landsvalen kendes på den blåsorte overside og den 
rustrøde pande og strubeplet. De forlængede ydre 
halefjer er en statusmarkør. En fugl med lange 
halefjer har en god kondition, for det kræver meget 
energi at flyve med en lang hale. Hanner med lange 
halefjer er derfor mest attraktive for hunnerne. 
Svalerne ankommer på forskellige tidspunkter i 
løbet af sommeren. På banen bygger de ofte reder 
under taget på den gamle pavillion ved hul 7. 
Man siger at svaler bringer lykke.

Hvidkløver forbinder vi med sol og sommer. Et tæppe 
af hvide blomster som med en sød, nærmest bedø-
vende duft, tiltrækker summende bier. Hvidkløver er 
vildtvoksende i Danmark og bruges som supplement i 
ugødede græsplæner. Det er en flerårig rodslående 
plante med nedliggende vækst, og derfor ikke golfspil-
lernes yndlingsplante. Men hvidkløver er den kløver 
hvor der hyppigst optræder firkløvere.

Så læg dig ned og duft til den og se om du kan finde en 
firkløver. Måske er du heldig.

Landsvale på elledning Hvidkløver

Hare i græsset en tidlig morgen på golfbanen
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Havesvirrefluen kan ses fra marts til september og er 
et af naturens nyttedyr. Den hedder svirreflue fordi 
den står stille og svirrer i luften. De voksne svirrefluer 
lever af pollen og nektar og spiller en stor rolle som 
bestøver af både vilde blomster og kulturplanter. 
Nogen kalder dem derfor blomsterfluer. Svirrefluens 
larver er også nyttige, da de i deres korte larvetid kan 
æde hundredevis af bladlus. Svirrefluer ligner hvepse, 
men de har kun to vinger, modsat hvepse, der har fire 
vinger. De gul- og sortstribede svirrefluer advarer 
deres fjender om at de kan stikke. Men det kan de 
ikke.
Hvis et dyr efterligner et andet dyrs udseende for at 
beskytte sig mod fjender, kalder man det lighedsværn. 

Almindelig Røllike er en staude som ses blomstre på 
banen fra juli til september. De hvide blomster 
sidder i en tæt skærm og de er rigtig gode til at lave 
kryddersnaps af. I middelalderen blev urten også 
brugt som tilsætning i ølproduktion. Idag bruges den  
til beroligende te og plantefarvning (får en lys gul 
farve). En sjældnere form findes i en lyserød variant.

En anden plante som er god til at farve uld og garn 
med, er Rejnfan. Det giver en fin solgul farve. 
Planten er flerårig og urteagtig og har en opret, 
busket vækst på omkring en meter. Den blomstrer i 
samme periode som røllike og planterne vokser ofte 
de samme steder.

Rejnfan dufter stærkt. I middelalderen gned man 
døde mennesker med rejnfan for at hindre at liget 
blev fortæret af maddiker og andet utøj. Det var 
især praktisk om vinteren hvis jorden var for frossen 
til at man kunne grave liget ned. Planten kendes 
også under navnet guldknap.

SOMMER
Solsorten synger fra solen står op og lærken ses højt 
oppe på himlen og synger sin minutlange sang. Det er 
lyden af sommer.
Morgen og aftenture på golfbanen er noget særligt, 
for her kan man ofte se harer og rådyr. Og så er der 
den smukke sang fra nattergalen, som man kan høre  
indtil midsommer. Især ved hul 6. Det er dog sjældent 
at man ser den, for den opholder sig dybt inde i 
krattet. Naturen om sommeren er helt sin egen.

Danmarks nationalsommerfugl, Nældens takvinge, 
har overvintret i kældre, på lofter eller i gamle træer, 
men i marts flyver den ude i det fri. I løbet af juni 
lægges æggene til næste generation på undersiden af 
nældeblade. Efter 10 dage klækkes æggene og larver-
ne bliver synlige. De næste 3 til 4 uger æder larverne 
sig store og fede ved at spise de nældeblade som de 
sidder på. Herefter forpupper de sig og 12 dage senere 
kommer den færdige sommerfugl ud af puppen. Dette 
kaldes fuldstændig forvandling. 

Nældens takvinge på merian blomst Havesvirreflue på høstanemone 

Almindelig røllike (hvid) & Rejnfan (gul)

Skovspurv med mad til ungerne  


